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Aika Sunnuntai 11.1.2015, klo 18:00-19:30 

Paikka Kerho, Orimattila 

Paikalla Suvi Pelkonen, Tomi Kurhinen, Timo Lohikainen, Heli Ketonen, Tommi 

Maasilta, Esa Orava, Mika Tervala (puhelimella nuorten varusteasioiden 

käsittelyn ajan), Jussi-Petri Hirvonen (sihteeri) 

 

 

MUISTIO 

 

 

1. URHEILIJOIDEN TUET JA MENESTYSBONUKSET 2015 

 

Urheilijoiden varustetuki (budjetissa on varattu 1300 euroa) 

 1- ryhmän ryhmämaksu on 100 euroa ja varustetuki 200 euroa 

 Haastaja-ryhmän ryhmämaksu on 50 euroa ja varustetuki 100 

euroa. 

 

Huipulle-ryhmän jäsenten edellytetään edustavan seuraa niin 

suunnistaessa kuin kisamatkoilla hyväkuntoisessa seura-asussa. 

Varustetuki tulee käyttää ensisijaisesti tuon asian kuntoon 

saattamiseen ja ylläpitämiseen. Mikäli em. asiat ovat jo kunnossa, voi 

varustetukea käyttää muihin kisa- tai harjoitteluvarusteisiin. 

 

Menestysbonukset (Maksetaan hakemusta vastaan) 

- on budjetoitu, että 4 urheilijaa saa kukin 200 euron 

menestysbonuksen viime vuoden (2014) SM-mitaleista. 

o Miska Tervala 

o Mika Tervala 

o Verneri Nieminen 

o Eemeli Kiljunen. 

 

Huipulle-ryhmän viestintä pitää saada myös vanhemmille ja 

valmentajajakelulle (Facebookissa). Ryhmän vetäjiä pyydetään 

aktivoimaan tämä asia. 

 

Huipulle-ryhmän vetäjien tulee aktivoida jäsenet tekemään pian seura-

asutilaukset (2 pv aikaa).  

 

Päätettiin, että nuori voi hakea VOL-osallistumiseen tukea kerran 

vuodessa 150 euroa. Vastuu hakemisesta on nuorella niin, että maksatus 

ehditään tehdä saman vuoden aikana. 

 

Timo voi päivittää viime vuoden pohjilta uudet sivut tälle vuodelle. 

 

Voisiko Tomi hoitaa ryhmämaksujen laskutuksen. Jiipee kysyy. 
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2. NVVK KOKOONPANO 2015 

 Jussi-Petri Hirvonen pj 

 Harri Hytönen 

 Markku Hämäläinen 

 Heli Ketonen 

 Tomi Kurhinen 

 Tatu Leirimaa 

 Hannu Laiho 

 Anneli Laine 

 Antti Lepola 

 Reima Liikkanen 

 Timo Lohikainen 

 Tommi Maasilta 

 Mikko Niskanen 

 Esa Orava 

 Suvi Pelkonen 

 Veli-Matti Pulli 

 Mika Tervala 

 Tuukka Tuomala 

 

 

3. KALENTERIN VIIMEISTELY 

 

Hippo-kalenterin viimeistelevät omassa kokouksessaan Tomi, Heli ja 

Tommi.  

 

Hippoleiriviikonlopuksi päätettiin 2.-4.10.2015. 

 

Anttia ja Johnia pyydetään ilmoittamaan helmikuun päiväleirin ajankohta 

ja paikka sekä aloittamaan markkinointi. 

 

Mikkoa ja Mikaa pyydetään järjestämään maaliskuun päiväleiri. 

 

Viikkokalenterin vastuuhenkilöt puuttuvat keskiviikolta ja sunnuntailta. 

Jiipee voi olla sunnuntain pitkän harjoituksen vastuuhenkilö. Pyydetään 

Markkua olemaan keskiviikon vastuuhenkilönä. Jiipee ehdottaa. 

 

 

4. NUORTEN RYHMÄ 

 

Otetaan kontakti niihin nuoriin, jotka eivät kuulu Huipulle-ryhmään ja 

pidetään huoli mukana pysymisestä. 

 

Suvi ja Timo ottavat asian hoitaakseen ja kutsuvat nuoret mukaan 

toimintaan. Henkilökohtainen yhteydenotto on hyvä menetelmä. 
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5. HIPPOKOULUN MAKSUT 

 

Budjetissa on määrätty Hippokoulun maksuksi 70 euroa. Aiemmasta 

poiketen se sisältää lisänä Salusjärven Hippoleirin.  

 

Sisaralennukset 

 1. lapsi 70 euroa 

 2. lapsi 50 euroa 

 3. ja useampi lapsi samasta perheestä ei maksua. 

 

Hippokoulun jatkajat tulee selvittää ja laskuttaa maksu jo tammikuussa. 

Tilitys liittoon ja vakuutus voimaan. Hippokoulu kerää nimet, tekee 

koontilistat ja sopii tavan hoitaa liittoon.  

 

Hippokoulun sivut tulee päivittää jo tammikuussa poistamalla vanhat 

tiedot. Timo lupasi päivittää, kun Hippokoulu lähettää tiedot. 

 

 

6. ORIMATTILAN ILTARASTIEN ESITE, HIPPO- JA 

NUORISOTOIMINNAN OSUUDET 

 

Esa hoitaa taiton.  Materiaali pitää tuottaa maaliskuun aikana Esalle. 

Hippokoulu tuottaa omat osuutensa.  Timo ja Jiipee päivittävät Nuorten 

toiminnan osuuden.   

 

 

7. MATKOJEN VALMIUS 

 

Anttia pyydetään varaamaan kevätleiri Högsandiin ja aloittamaan 

markkinointi. 

 

Tuukalla on matkat varattuna Tiomilaan (bussi ja laivapaikat). Kiireisille 

työssäkävijoille tai armeijassa olijoille on myös Simo Sukselaisen 

lentomahdollisuus. 

 

Norjan matkaa (JWOC) ei toteuteta. Majoitusta ei saada järjestymään.  

 

Leimaus-leirillä oli hotellimajoitus myyty loppuun. Tarkoitus on 

kuitenkin järjestää matka. Majoitus 15:lle henkilölle tulee varata. 

Hippokoulu valmistelee.  Pyydetään ohjaajakoulutuksen käyneitä 

isompia nuoria ohjaamaan.  

 

Jos Ungibussissa on tilaa, voidaan harkita 12-joukkueen keräämistä. 

 

 

8. MUUT ASIAT 

 

Suunnistusvalmentajaseminaari 23.-25.1. Vierumäellä.  

 Ilmoittautuminen 18.1. mennessä. Seura on varautunut 

maksamaan kaksi osallistujaa. Ilmoita halukkuutesi Jiipeelle. 



RASTIVARSAT, NUORISO- JA VALMENNUSVALIOKUNTA  

MUISTIO   

 

Sivu 4(4) 

 Kannustetaan seuran valmentajia osallistumaan ainakin 

lauantaihin päiväkävijöinä. Seura maksaa laskua vastaan 

päiväkävijöiden päivämaksun (materiaali).  

 

 

9. SEURAAVA KOKOUS 

 

Seuraava kokous noin 2-3 kuukauden päästä, kun asiaa on riittävästi. 

Välillä sähköpostikokouksia. 

 

 

 


